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ABSTRACT 

 

Syftet med studien var att undersöka elevers tankar kring motivation och vilka 

faktorer som påverkar dem till lärande. Frågeställningarna vi ställde oss var: Vilka 

motivationsformer påverkar elevers motivation? Hur påverkas elevers motivation av 

lärmiljön, undervisningen samt elevens egen självbild? Vi genomförde en kvalitativ 

undersökning då vi intervjuade 24 elever i åldrarna 10-12 år. 

 

Resultatet visade att de flesta elever blev motiverade av yttre faktorer. Majoriteten 

motiverades till att gå i skolan, då de såg det meningsfullt och kunde knyta an 

skolkunskaperna till det verkliga och vardagliga livet utanför skolan. Att få en bra 

utbildning och ett bra arbete var viktigt för dem.  Det visade sig också att kompisar 

var en bidragande faktor till inre motivation. Det framkom bland annat att 

undervisningen ska vara varierad och att läraren ska ge beröm för att de ska bli 

motiverade. Vårt resultat visade även att eleverna föredrog en blandning mellan A- 

och B-miljöerna.  
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1 INTRODUKTION 

 

Elevers tankar kring motivation och de faktorer som motiverar dem bör ses som 

något väsentligt i dagens skola där elevinflytande utgör en mycket stor del av 

undervisningen. Motivation kan visa sig i många olika former och det kan därför 

vara av intresse för pedagoger att ha kunskap kring hur och vad som motiverar 

eleverna. Vi valde att fördjupa oss i ämnet då tidigare forskning visat att motivation 

är en viktig del i allt lärande. Det är många faktorer som påverkar motivationen och 

pedagogen har ett stort ansvar då bland annat utformandet av lärmiljön och upplägget 

på undervisningen kan vara av stor vikt. Sanderoth (2002) förklarar att skolan måste 

ta hänsyn till elevernas olika och många förmågor genom att integrera olika ämnen 

med varandra, då de riktar sig mot olika sinnen. Detta måste skolan göra för att skapa 

motivation. Vidare står också skrivet i läroplanen att: 

 
Skolan skall främja elevernas harmoniska utveckling. Detta skall åstadkommas 

genom en varierad och balanserad undervisning (Utbildningsdepartementet, 

1994).  

 

Motivation hos eleverna är en viktig drivkraft för att deras skolgång ska vara 

lustfylld och lärorik, vilket vi pedagoger vill och bör eftersträva i vårt arbete med 

eleverna. Detta innebär att det är av stor vikt att pedagoger har kunskap kring vad 

som motiverar eleverna för att kunna skapa en så bra skolgång för dem som möjligt.  

 

Våra förhoppningar med denna undersökning är att tydliggöra elevers tankar kring 

motivation och de faktorer som får dem motiverade, samt också vara underlag till 

diskussion för studenter och verksamma pedagoger kring detta ämne.  
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2 BAKGRUND 

 

I bakgrunden kommer vi att redogöra för tidigare forskning som belyser ämnet 

motivation. Vi har delat in avsnittet i två olika områden, motivationsformer och 

faktorer som påverkar motivationen.  

2.1 Motivationsformer 

 

Begreppet motivation är ett komplext och flerdimensionellt begrepp. Imsen (2006) 

beskriver hur motivation uppstår genom att tankar, känslor och förnuft går samman 

och påverkar de handlingar vi utför. Det är motivationen som får oss att agera och 

som håller aktiviteten vid liv, samtidigt som den ger handlingen en mening och ett 

mål. Revstedt (2002) skriver att alla människor innerst inne är motiverade och 

strävar efter ett meningsfullt liv. Motivationen kan däremot visa sig i olika mängd 

och former. Nedan kommer vi att beskriva fyra olika sorters motivation, nämligen 

inre och yttre motivation samt manifest och latent motivation. 

2.1.1 Inre och yttre motivation 
 

En människa kan både ha olika mängd och olika sorters motivation, en elev kan även 

bli motiverad på två olika sätt, nämligen genom inre eller yttre motivation (Ryan & 

Deci, 2000).  

 

Att det finns många olika definitioner på begreppet inre motivation är något Ryan 

och Deci (2000) beskriver. Detta eftersom motivationsformen förekommer vid 

sambandet mellan en människa och en aktivitet. Somliga föreslår att det är när en 

handling är intressant som den inre motivationen yttrar sig. Andra skriver att det är 

den tillfredsställelse man känner då en handling är gjord. Ryan och Deci föreslår att 

inre motivation är en aktivitet som görs eftersom det är underhållande och intressant 

och inte på grund av någon form av belöning. Inre motivation kan både förekomma 

individuellt och i mötet mellan två människor. Imsen (2006) beskriver inre 

motivation som en inre kraft hos eleven. Denna kraft kan liknas med ett intresse för 

det man gör att handlingen sker av egen vilja. En annan förklaring av denna 

motivationsform redogör Stensmo (2008) för. Han förklarar inre motivation som att 

målen finns inom varje individ i form av olika behov som skall tillfredsställas, 

känslor som kan följas och tänkbara medel som kan utvecklas. Sanderoth (2002) 

visar i sin avhandling att en människa glömmer bort sig själv och försvinner in i 

aktiviteten när man gör något genom inre motivation.  Individen känner glädje och är 

tillfreds trots att den inte har fått någon speciell belöning för sitt arbete. Imsen (2006) 

visar hur den inre motivationen bygger på den kognitiva och humanistiska teorin. 

Den kognitiva teorins perspektiv på motivation är att det är våra tankar som väcker 

den inre motivationen medan den humanistiska teorin lägger vikt vid att det är 

människans medfödda behov som ligger till grund för motivationen.  

 

Den andra motivationsformen som Ryan och Deci (2000) beskriver är yttre 

motivation som till skillnad från inre motivation sker på grund av handlingens 

resultat. Även Imsen (2006) beskriver yttre motivation likt en aktivitet som görs på 

grund av individens förhoppning om en belöning. Denna belöning behöver 

egentligen inte ha med själva handlingen att göra, men är en förutsättning för att den 
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ska ske. Liknande beskriver Sanderoth (2002) motivationsformen och visar att syftet 

med aktiviteten ligger utanför individen. Lundgren och Lökholm (2006) förklarar att 

orsaken till yttre motivation är att våra inre processer blir påverkade av yttre 

aspekter. Dessa aspekter kan vara allt från belöningssystem till goda råd. Vid yttre 

motivation beskriver Stensmo (2008) att målen man vill nå upp till finns i den 

omgivande miljön. Även han belyser att det är de yttre faktorerna, liknande 

belöningar, som får människan att utföra en handling. Ryan och Deci (2000) skriver 

även att denna motivationsform är mycket viktig då den förekommer oftare än inre 

motivation. De yttre faktorerna blir en allt vanligare motivationskälla ju äldre eleven 

blir, då deras frihet till inre motivation allt mer förminskas på grund av de krav 

samhället ställer på dem. Imsen (2006) beskriver hur den yttre motivationen bygger 

på det behavioristiska perspektivet som visar hur straff och belöningar är 

huvudorsaken till att en individ blir motiverad.   

 

De skillnader och likheter man kan finna mellan de olika motivationsformerna 

belyser Imsen (2006). Hon skriver att de båda formerna drivs av en lustbetonad 

erfarenhet eller en förväntan om en sådan. En skillnad är däremot att de bygger på 

olika psykologiska teorier. Ryan och Deci (2000) skriver även om amotivation, 

vilket är en motivationsform då eleven inte ser något samband mellan sina egna 

handlingar och resultatet. Man saknar mer eller mindre all motivation och vilja till 

handling.  

 

Flertalet studier visar att många lärare försöker främja en inre motivation hos sina 

elever vilket Vansteenkiste, Soenens, Verstuyf och Lens (2009) redogör för i sin 

undersökning. Detta sker troligtvis eftersom eleverna då tror sig få den psykologiska, 

självständiga och relaterande grund de behöver. Imsen (2006) skriver att en 

förhoppning är att eleverna lär sig på grund av sin inre motivation samtidigt som hon 

belyser hur dagens betygsystem lätt kan leda till att den yttre motivationen tar 

överhand. Även Lundgren och Lökholm (2006) visar att betyg kan vara en källa till 

yttre motivation och skriver att en överanvändning av denna motivationsform kan 

förvandla inre motivation till yttre motivation. Samtidigt beskriver de hur motivation 

som framkommit ur yttre faktorer kan skapa en inre motivation hos en elev. Likaså 

beskriver Sanderoth (2002) att de olika motivationsfaktorerna kan påverka varandra, 

till exempel att de yttre faktorerna väcker den inre motivationen. Hon poängterar 

även att detta ämne inte är tillräckligt uppmärksammat.  

 

2.1.2 Latent och manifest motivation 
 

Alla människor är enligt Revstedt (2002) mer eller mindre motiverade. Han beskriver 

att människan föds manifest motiverad men att denna sedan kan övergå till en latent 

motivation. Revstedt beskriver latent motivation som att motivationen finns inom 

individen, men att den är gömd och därför inte visar sig i personens agerande.  

Individen anser sig knappt ha några valmöjligheter och man ser inte möjligheten till 

olika val. Orsakerna till latent motivation är varierande men påverkas av samspelet 

mellan en individs psyke och livssituation samt vilken självbild personen har.  Hos 

en individ som är latent motiverad är de destruktiva krafterna starkare än de 

konstruktiva. Revstedt skriver att en människa som däremot är manifest motiverad är 

mycket motiverad och att den konstruktiva kraften här är starkare än den destruktiva. 

Motivationen syns hos individen då den påverkar dennes val och handlingar 
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samtidigt som personen anser sig själv ha många valmöjligheter. Revstedt beskriver 

hur motivationsarbetet går ut på att få individer som är latent motiverade att bli 

manifest motiverade.  

2.2 Faktorer som påverkar motivationen 

 

Nedan kommer vi att belysa forskning som redogör för olika motivationsskapande 

faktorer. Vi lägger fokus på lärmiljön, undervisningen samt självbilden då dessa tre 

faktorer visat sig betydelsefulla för motivationen.  

2.2.1 Lärmiljön 
 

Det finns olika sorters miljöer i skolan, man kan tala om den fysiska, den psykiska 

och den sociala miljön (Svensson, 1998). Även Nyström (2002) beskriver hur miljön 

i skolan kan ses som två olika sorters miljöer. Den ena innefattar saker och ting som 

finns i till exempel klassrummet. Exempel på detta kan vara planscher och val av 

möblering. Den andra sortens miljö är det klimat och samlärande som förekommer i 

undervisningen samt mellan personerna som vistas där. I vår undersökning har vi 

valt att lägga fokus på exempel nummer två, dvs. den sociala lärmiljön.      

 

Ett samlärande hos eleverna kan enligt Glasser (1996) påverka deras motivation. Han 

beskriver att motiverade elever kan påverka sina icke motiverade klasskamrater 

positivt. Även i PISA-undersökningen (Skolverket, 2004) beskrivs det hur relationen 

mellan elev-elev och lärare-elev kan tänkas ha en inverkan på elevgruppens självbild 

och motivation. Dysthe (1995) ger i sin bok exempel på olika former av 

undervisningsmiljöer som skapar en språklig inlärningsmiljö och skriver hur det 

sociala samspelet är en viktig del i skolan. Hon beskriver hur en undervisning som 

bygger på socialt samspel kan hjälpa eleverna att göra ny kunskap till sin egen samt 

ta till sig delar av andra elevers strukturer. Även Ryan och Deci (2000) beskriver hur 

de i sin undersökning finner att sociala samband påverkar motivationen: 

 
The studies have been interpreted in terms of the basic psychological needs. That 

is, we saw that social contextual conditions that support one's feelings of 

competence, autonomy, and relatedness are the basis for one maintaining 

intrinsic motivation and becoming more self-determined with respect to extrinsic 

motivation. (Ryan & Deci, 2000, s.65) 

 

Ryan och Deci (2000) visar att socialt sammanhängande villkor är grunden till att 

vidmakthålla inre motivation. Williams (2001) tar i sin avhandling upp hur både 

Piaget och Vygotskij belyste samlärande som en viktig faktor i elevernas lärande. 

Hon redogör kring tre begrepp inom ämnet; Peer tutoring, Cooperative learning och 

Peer collaboration. De olika samlärandeformerna kan visa sig i mötet mellan 

eleverna på olika vis. Vid Peer tutoring sker den ”traditionella” formen av lärande då 

den elev som sitter inne med kunskapen förmedlar denna vidare till sin klasskamrat. 

Cooperative learning är ett samlingsbegrepp för att beskriva ett strukturerat 

samlärande av elever i grupp. Elevgruppen, som består av elever med olika 

förmågor, får ett problem som de ska lösa tillsammans. Idén med samlärandet är att 

eleverna ska lära varandra genom samtalande och kunskapsutbyte. Vid Peer 

collaboration sker samlärandet mellan elever som befinner sig på ungefär samma 

kunskapsnivå. Här måste eleverna samtala med varandra om nyfunna 
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tillvägagångssätt och svar för att tillsammans kunna lösa problemet (Williams, 

2001).  

 

Som tidigare visats finns det i skolan olika sorters undervisningsmiljöer (Svensson, 

1998). Skolverket (1999) presenterar tre olika lärmiljöer som de funnit i de svenska 

skolorna genom den nationella kvalitetsgranskningen 1998. De beskriver dem som 

A-, B- och C-miljöer, där varje miljö har specifika kännetecken.  

 

I en A-miljö arbetar läraren ämnesintegrerat samt utifrån elevernas egenproducerade 

texter. Man utgår från lärarens och elevernas tidigare kunskaper och använder den 

när man introducerar ett nytt ämne. Miljön beskrivs som ”flerstämmig” där 

skrivande, läsande, lyssnande och samtalande går hand i hand. I denna 

undervisningsmiljö är det inte bara läraren utan även klasskamraterna som är 

mottagare och respondenter på elevernas texter. Det är ett öppet klassrumsklimat och 

eleverna känner sig trygga nog för att ställa frågor samtidigt som pedagogen fungerar 

som en stödjande och uppmuntrande hjälp. Arbetssättet kan variera mellan 

samlärande och enskilt arbete, men oavsett arbetsform finner eleverna 

undervisningen motiverande (Skolverket, 1999). Liknande A-miljön beskriver 

Dysthe (1995) det flerstämmiga klassrummet där både elevens och lärarens röst blir 

hörd. Den muntliga och skriftliga användningen av språket står i centrum och 

eleverna lär av varandra.   

 

I en B-miljö sker arbetet tematiskt inom de olika ämnena med redan 

färdigproducerade texter. Läraren utgår ifrån sina egna erfarenheter för att göra 

arbetet intressant för eleverna. Även här går skrivande, läsande, lyssnade och 

samtalande ihop och elevernas medverkan är förhållandevis hög. Det finns bara två 

mottagare till elevernas texter, vilka är eleven själv och läraren. Man arbetar ofta 

enskilt eller två och två. Skolverket beskriver B-miljön som ett arbetssätt som inte 

motiverar eleverna till ett utmanande tänkande (Skolverket, 1999). 

 

Slutligen beskriver Skolverket (1999) C-miljön där det råder ämnessegregation och 

där undervisningen är läromedelsdriven. Lärmiljön är mycket ensidig och ligger högt 

över elevernas kunskapsnivå vilket i sin tur bidrar till att även C-miljön är 

oengagerande för eleverna. Klassrummen är tysta och styrda av läromedel och 

eleverna får sällan eller aldrig möjligheten att känna igen sig i undervisningen. Man 

arbetar självständigt med redan färdigproducerade texter och den enda mottagaren 

till elevernas arbete är läraren. Även Dysthe (1995) beskriver en undervisningsmiljö 

likt C-miljön men kallar det för en monologisk dialog. Här hörs lärarens röst mest 

och eleverna bidrar endast med kortare inslag under lektionen. 

2.2.2 Undervisningen  

 
Mängden motivation hos eleverna kan variera beroende på hur det lustfyllda lärandet 

är. Sanderoth (2002) skriver i sin avhandling, att lust att lära är en ständigt pågående 

process där situationen som eleven befinner sig i förstärker dennes lust att lära. I vår 

undersökningen benämns detta fenomen som lustfyllt lärande. För att skapa ett 

lustfyllt lärande som främjar motivation kan skolan ta hänsyn till elevernas många 

och olika förmågor. Detta genom att låta ämnen som riktar sig mot olika sinnen 

integreras med varandra för att skapa variation i undervisningen (Sanderoth, 2002). 

Arbetsuppgifter som är ständigt återkommande och alltför lätta innebär ingen 
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variation och är en starkt bidragande faktor till minskad motivation. Att ha en 

varierad undervisning ökar alltså motivationen, eftersom eleverna inte upplever att 

det är enformigt. Ramen för inlärning behöver vara varierad för att kunna tillgodose 

alla elevers olika sätt att lära, det finns ett behov av variation och flexibilitet i 

undervisningen för att öka lusten att lära (Skolverket, 2003).  

 

Det är viktigt att koppla undervisningen till elevernas egen erfarenhetsvärld och 

tidigare erfarenheter för att de ska finna lärandet meningsfullt (Pramling Samuelsson 

& Mårdsjö, 1997). Kan inte eleverna relatera till sin egen erfarenhetsvärld är det 

svårt att precisera lärandet och det kan kännas meningslöst. Även Skolverket (2003) 

redogör för att anknytningen till verkligheten engagerar eleverna. Sanderoth (2002) 

resonerar liknande i sin avhandling. Hon belyser vikten av att eleverna upplever 

meningsfullhet i skolarbetet för att finna motivation. Dysthe (1995) beskriver att det 

finns många elever som tappar motivation då de inte ser sambandet mellan 

verkligheten och det de lär sig i skolan. Likaså beskriver Elmeroth, Eek-Karlsson, 

Olsson och Valve (2006) vikten av att lärmiljön präglas av lust och nyfikenhet, 

meningsfullhet samt kreativitet och omväxling för att både lärare och elever ska få 

motivation inför arbetet.  

  

Skolverket (2003) förklarar att eleverna måste förstå vad de lär sig för att kunna få 

motivation till att lära. Då eleverna kan känna att de lyckas och förstår påverkas 

lusten till att lära positivt. Känslan av att lyckas med någonting i skolarbetet är starkt 

motiverande. För eleverna måste innehållet i skolarbetet kännas aktuellt och 

förståeligt. När eleven upptäcker att den äntligen förstår något som länge har varit 

svårt, stärks motivationen. 

 

För att elever ska känna lust och motivation för att lära krävs lagom utmanande 

uppgifter åt eleverna för att de ska få möjlighet att glädjas åt sitt lyckande. De måste 

alltså få känna att de lyckats för att få en ökad lust till lärandet. Uppgifternas 

svårighetsgrad är av stor vikt för att eleverna ska vilja engagera sig i skolarbetet. 

Uppgifterna ska utmana eleverna utifrån deras egen nivå, vilket innebär en 

individanpassad unvervisning (Skolverket, 2003). 

2.2.3 Självbilden 
 

Människans självbegrepp ses som en sammansatt konstellation av individens egna 

tolkningar av olika delar av sitt eget jag och jaget i relation till omgivningen. 

Självbegreppet är ett begrepp som ofta kan vara svårdefinierat och det kan därför 

benämnas på många olika sätt, som till exempel ”självförtroende”, 

”självuppfattning”, ”självbild”, ”själ” eller ”jaget” (Taube, 2007). Även Humprey 

(2004) redogör för begreppets komplexitet och beskriver de tre delar som begreppet 

sense of self  består av: 

 
…Self-concept, is used to describe an individual’s perceived competence, and is 

therefore descriptive in nature. The second, ideal self, is used in reference to an 

individual’s pretensions and is aspirational in nature. Finally, self-esteem is an 

evolution of personal worth based on the difference between one’s ideal-self and 

one’s self-concept.  (Humphrey, 2004, s. 348)  

 

I vår undersökning kommer vi att använda oss av termen självbild för att beskriva 

detta självbegrepp.  
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Många lärare och psykologer har beskrivit sin övertygelse kring att elevens självbild 

har ett samband med de prestationer som eleven gör i skolan (Taube, 2007). Däremot 

redogör Taube för en undersökning där det visats att sambandet mellan prestation 

och självbild inte var speciellt starkt. Men beskriver vidare att ett starkare samband 

har framkommit vad det gäller mått på prestationssjälvbild, alltså sambandet mellan 

hur eleven ser på sin egen prestationsförmåga i relation till de faktiska prestationerna 

eleven gör i skolan. Det har då visat sig att sambandet mellan negativ självbild och 

låg prestation är starkare än sambandet mellan god självbild och hög prestation. 

Samtidigt visar PISA-undersökningen (Skolverket, 2004) att elever som presterar bra 

inte nödvändigtvis gör det för att de är motiverade eller har en bra självbild men att 

de däremot blir motiverade och får en bättre självbild i och med att de presterar bra. 

Elever med god självbild tenderar att höja prestationerna medan elever med dålig 

självbild tenderar att prestera sämre, visar en undersökning som Skolverket (2003) 

har gjort. Skolverket skriver att förklaringen är att elever med god tillit till sin egen 

förmåga och med god självbild vågar söka olika vägar för att lösa ett problem och 

inte heller är rädda för nya utmaningar i skolarbetet. Undersökningar visar alltså 

olika starkt på sambandet mellan självbild och lärande. 

 

Elever kan fastna i den självbild de har beskriver Taube (2007) och liknar detta med 

onda och goda cirklar. En elev som upplever sig själv som någon med 

inlärningssvårigheter tenderar att hamna i en ond cirkel. Elevens egen 

självuppfattning och omgivningens uppfattningar och förväntningar kring elevens 

prestation spelar en avgörande roll. Detta leder till förväntningar om att eleven är på 

ett visst sätt och på direkt eller indirekt väg, med ord eller med kroppsspråk förs det 

över till eleven som börjar leva upp till förväntningarna. En elev kan alltså börja leva 

upp till att den är en så kallad ”svag elev” och därmed hamna i en ond cirkel. Den 

onda cirkeln gör att elevens dåliga självbild inte stärks och därför påverkar lärandet 

och motivationen negativt. Både Taube (2007) och PISA-undersökningen 

(Skolverket, 2004) beskriver hur en försvarsmekanism kan bli att eleven inte vågar 

eller vill försöka lära sig, då rädslan för att misslyckas är för stor. Det kan också bli 

så att eleven som vid upprepade tillfällen misslyckats slutar att försöka för att skydda 

sin självbild. Vidare redogör Taube att det också finns goda cirklar där eleven får 

god uppmuntran av lärare och omgivningen och där elevens självbild då blir av en 

mer positiv karaktär. Detta resulterar i sin tur till att eleven får högre förväntningar 

på sig själv och därför presterar bättre (Taube, 2007). 

  

Det kan antas finnas en interaktionseffekt mellan den nivå eleven själv upplever sig 

ligga på och den faktiska nivån i gruppen. Detta beskriver Swalander (2006) som en 

big-fish-little-pond effekt, det vill säga, effekten av att vara en stor fisk i en liten 

damm. Denna effekt existerar om elever med hög prestationsförmåga i 

högpresterande grupper har lägre självbild än elever med hög prestationsförmåga i 

lågpresterande grupper. Detta gäller även hos elever med låg prestationsförmåga från 

lågpresterande grupper som har högre självbild än eleverna med låg 

prestationsförmåga från högpresterande grupper. Swalander kunde inte i sin 

undersökning se att det förelåg någon interaktionseffekt, det fanns alltså ingen effekt 

av att vara en stor fisk i en liten damm hos just den elevgrupp som undersöktes.  

 

Självbilden både påverkas och påverkar, den påverkas av omgivningen och påverkar 

lärandet. Lärare har en viktig roll i detta, då de kan både hjälpa och stjälpa en elevs 
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självbild. Genom att lyssna aktivt på eleven, ge beröm och visa tillit kan läraren 

stärka elevens självbild (Elmeroth m.fl, 2006). Lagom utmanande uppgifter är en 

bidragande faktor till att skapa en god självbild. Lärarens positiva feedback 

tillsammans med utmanande uppgifter utifrån elevens nivå stärker dennes självbild. 

Att få beröm efter att ha jobbat med uppgifter som inte utmanar, ger ingen effekt och 

förstärker då heller inte elevens självbild. Pramling Samuelsson och Mårdsjö (1997) 

skriver att självbilden hos elever som har fått ta del av sin egen utveckling stärks och 

blir mer positiv, vilket är en viktig faktor för lärandet. De uppmanar lärare att låta 

eleverna själva tydliggöra och konkretisera sin utveckling. 

2.3 Sammanfattning 

 

Imsen (2006) beskriver att det är motivationen som får oss att agera och som håller 

aktiviteten vid liv, samtidigt som den ger handlingen en mening och ett mål. Ryan 

och Deci (2000) ger exempel på tre olika sorters motivation, inre motivation, yttre 

motivation och amotivation. Revstedt (2002) redogör för två andra former av 

motivation, manifest motivation och latent motivation.  

 

I skolan förekommer det olika sorters miljöer, den fysiska, den psykiska och den 

sociala miljön (Svensson, 1998). Skolverket (1999) ger exempel på den sociala 

miljön genom tre olika sorters lärmiljöer, vilka är, A-, B- och C-miljöerna som alla 

ter sig på olika vis i undervisningen. Glasser (1996) visar hur ett samlärande mellan 

eleverna eventuellt kan ha inverkan på deras motivation då en motiverad elev kan 

påverka sin icke motiverade klasskompis positivt. Williams (2001) beskriver tre 

former utav samlärande som kan visa sig i mötet mellan elever, dessa är Peer 

tutoring, Cooperative learning och Peer collaboration.  

 

Det är nödvändigt med flexibilitet och variation i undervisningen för att öka 

motivationen (Skolverket, 2003). Det är även mycket viktigt att knyta an 

undervisningen till elevernas tidigare erfarenheter och erfarenhetsvärld, för att de ska 

uppleva lärandet som meningsfullt. Eleverna måste förstå varför de behöver lära sig 

ny kunskap för att finna det meningsfullt och motiverande (Pramling Samuelsson & 

Mårdsjö, 1997).  

 

Elever kan fastna i den självbild de har och det i sin tur påverkar elevens prestationer 

i skolan. Taube (2007) liknar detta vid onda och goda cirklar. Skolverket (2003) har 

gjort en undersökning som visar på att elever med god självbild ofta höjer sina 

prestationer medan elever med dålig självbild tenderar att göra sämre ifrån sig. 

Skolverket förklarar att elever med gott förtroende till sin egen förmåga och med god 

självbild vågar söka olika vägar för att finna lösningen på en uppgift är inte rädd för 

att ta sig an nya uppgifter. 
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3 SYFTE 

 
Tidigare forskning har visat hur olika faktorer påverkar elevers motivation. Då det 

samtidigt talas om hur viktig motivationen är för elevernas lärande valde vi att 

fördjupa oss inom detta ämne. Vårt syfte med denna studie är att undersöka elevers 

tankar kring motivation samt hur olika faktorer motiverar dem.  

 

Utifrån syftet har vi formulerat följande frågeställningar:  

 

 Vilka motivationsformer upplever eleverna påverkar deras motivation? 

 Hur påverkas elevers motivation av:  

- lärmiljön? 

- undervisningen? 

- självbilden? 
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4 METOD 

 

Nedan kommer vi att beskriva hur vi har gått till väga under datainsamlingen.   

4.1.1 Metodval 

 
Då vårt syfte med studien var att undersöka elevers tankar kring motivation samt hur 

olika faktorer motiverar dem, valde vi att att intervjua elever i åldrarna 10-12 år 

kring ämnet motivation. Metodvalet blev kvalitativa intervjuer. Vi valde detta 

eftersom vi ville ge eleverna möjligheten att utförligt få berätta vad de tyckte och 

tänkte kring vad som motiverar dem till lärande. Patel och Davidsson (2003) 

beskriver hur kvalitativa intervjuer är bra då man vill ta reda på den intervjuades 

uppfattningar kring något ämne. De skriver även hur kvalitativa intervjuer håller en 

låg grad av standardisering, det vill säga frågorna som ställs under en intervju ger 

utrymme till utvecklande svar.  Även Lantz (2007) förespråkar vikten av öppna 

frågor för att svaren ska kunna bli så utförliga som möjligt. Detta hade vi i åtanke då 

vi skrev vårt intervjuunderlag. Doverborg och Pramling Samuelsson (2000) beskriver 

hur användandet av intervjuer är ett bra metodval då man vill bilda sig en uppfattning 

om elevers synpunkter. Vidare beskriver de att gruppintervjuer är till fördel då 

eleverna kan ta del av varandras tankar och blir medvetna om andra sätt att tänka på. 

Utifrån detta valde vi att göra intervjuer med eleverna parvis. Varje intervju bestod 

av en intervjuare och två elever. Vi valde denna konstellation då vi ville undvika att 

eleverna skulle känna sig underlägsna två vuxna. Trots att vi försökte neutralisera de 

olika roller som kan förekomma under en elevintervju, var vi väl medvetna om att 

det var vi som skulle leda samtalet. Detta beskriver Lantz (2007) som en viktig del i 

en väl genomförd intervju.  

 

4.1.2 Undersökningsinstrument 

 
Innan vi intervjuade eleverna genomfördes två testintervjuer. Dessa hade vi för att 

testa huruvida vår intervjumall, var användbar eller ej. Efter testintervjuerna 

diskuterade vi vilka av frågorna som vi eventuellt borde ändra på för att de skulle bli 

mer relevanta för vår undersökning. Ett exempel var avslutningsfrågan ”Finns det 

något ämne som du känner dig mindre bra i?”. Då denna fråga kunde uppfattas som 

en fråga utav negativ karaktär bestämde vi oss därför för att lägga till frågan, ”Vad är 

roligast av allt i skolan?” för att få ett positivt avslut på intervjun.  

 

4.1.3 Undersökningsgrupp 

 
Intervjuerna gjordes på två olika skolor i södra Sverige. Sammanlagt intervjuades 24 

elever, i årskurs 4-5, varav 11 elever var från årskurs fyra och 13 elever från årskurs 

fem. Vi valde elever i åldrarna 10-12 år, då vi tänkte att de var medvetna om sitt eget 

lärande och därför kunde ge oss utförliga svar kring vad som motiverade dem. 

 

Det skedde inget specifikt urval bland eleverna som intervjuades, istället fick alla 

som ville samt hade tillåtelse hemifrån delta i studien. Intervjuparen bestod av en 
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pojke och en flicka, dock lade vi ingen vikt vid könsskillnaden i resultatet utan valde 

denna gruppering för att underlätta vid bearbetning av materialet. Röstskillnaden 

hjälpte oss att höra vem som sade vad vid transkriberingen.  

4.1.4 Genomförande  

 
Inför genomförandet av intervjuerna kontaktades de olika skolorna och klassläraren 

för vardera klass. Vi presenterade undersökningen och frågade om vi fick intervjua 

några av deras elever som underlag till studien. Efter tillåtelse presenterade vi syftet 

med studien för eleverna och informerade om den kommande intervjun. Med oss 

hade vi en blankett (se Bilaga 1) som vi tidigare skrivit där vi bad om målsmans och 

elevens tillåtelse att låta eleven delta i studien. Vid ett senare tillfälle kom vi tillbaka 

för att samla in blanketterna samt genomföra testintervjuerna. Efter testintervjuerna, 

vilka tog ungefär 25 minuter, genomfördes de slutgiltiga intervjuerna och under detta 

tillfälle redogjorde vi än en gång för eleverna vad syftet med intervjun var, samt att 

de var anonyma i studien. Vi påpekade även att intervjun var frivillig och att de hade 

all rätt att avbryta den om de ville. Detta är något som Lantz (2007) betonar vikten 

av. Vi förklarade varför samtalet spelades in samt att det endast var vi två som skulle 

få tillgång till det insamlade materialet.  

 

Då vi gav eleverna möjlighet att tala fritt fick vi anpassa frågornas ordningsföljd 

efter hur samtalet formades. I och med att ordningsföljden på frågorna varierade 

resulterade detta i att intervjuerna inte blev identiska med varandra. Trots detta hade 

frågorna sin utgångspunkt i vår intervjuguide (se Bilaga 2).  

 

Doveborg och Pramling Samuelsson (2000) beskriver hur viktig information kan 

försvinna då man antecknar under en intervju. Därför valde vi att använda oss av 

bandinspelning vilket även medförde att vi kunde lägga hela vårt fokus på eleverna 

under intervjusituationen. Hade vi valt att anteckna skulle risken finnas att vår 

uppmärksamhet hade varit delad på två olika håll. Detta skulle i sin tur kunnat 

påverka kvalitén på intervjuerna negativt. Doveborg och Pramling Samuelsson 

beskriver vikten av att intervjun äger rum i en, för eleven, välkänd miljö samt att 

intervjuaren har en god relation till eleven. Vi valde därför att intervjua eleverna i ett 

enskilt, men välkänt rum i skolan. Vikt lades även vid att eleverna skulle känna sig 

trygga med oss. Därför valde vi att intervjua elever som vi tidigare varit i kontakt 

med och var välkända ansikten för. Häger (2001) beskriver vikten av detta och visar 

att man ej bör komma ut som okänd och intervjua elever då detta kan resultera i att 

eleverna känner sig nervösa och osäkra. 

 

Intervjun på den ena skolan skedde först i ett grupprum som låg i anslutning till 

klassrummet. Då de fanns fönster mellan rummen var vi oroliga att det skulle bli ett 

störningsmoment, detta visade sig dock inte vara något problem. Efter de tre första 

intervjuerna förflyttade vi oss till specialpedagogens rum eftersom grupprummet 

behövdes av klassläraren. Där satt vi mer avskilt, däremot var denna lokal en okänd 

miljö för några elever. På den andra skolan fick vi lov att sitta i skolsjuksköterskans 

rum, då det var ledigt. Rummet låg en bit bort på skolan men det fungerade bra att 

genomföra intervjuerna där eftersom det var en lugn och välkänd miljö för eleverna. 
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Sammanlagt genomfördes 12 stycken parintervjuer. Intervjutiden varierade mellan 

20-40 minuter, och ett sammanlagt material på 375 minuter samlades in.  

 

4.1.5 Bearbetning av data 

 
Efter att alla intervjuerna samlats in transkriberades den insamlade datan. Detta 

skedde vid olika tillfällen, dock inom en vecka efter att intervjun gjordes. Liknande 

beskriver Patel och Davidson (2003) vikten av att transkribera och analysera sitt 

material medan den kvalitativa undersökningen är färsk i minnet. Transkriberingen 

gjordes tillsammans då en av oss spelade upp intervjun medan den andra skev. Detta 

arbetssätt valdes då det ansågs vara mer effektivt än om vi satt var och en för sig. 

Genom att genomföra transkriberingen tillsammans fick vi även möjlighet att ta del 

av varandras intervjuer innan det var tid för att kategorisera materialet. När 

transkriberingen var klar gjordes en kvalitativ bearbetning av underlaget, det vill 

säga, en bearbetning av de nerskrivna intervjuerna (Patel & Davidsson, 2003). Vi 

hittade teman och kategoriserade materialet med utgångspunkt från våra 

frågeställningar samt de avsnitt vi valt att belysa i bakgrundskapitlet. Lantz (2007) 

beskriver vikten av att kategorisera sitt material för att få en bättre uppfattning kring 

elevernas tankar om ämnet. Under varje kategorisering valde vi sedan ut ett passande 

citat som kunde spegla innehållet.  

 

4.1.6 Etiska överväganden 

 
Vi har utgått ifrån Vetenskapsrådet (2002) forskningsetiska principer i vår studie. 

Dessa består av fyra huvudkrav som är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

 

Det klargjordes från första början för både elever, målsmän och lärare att 

undersökningen är fullt anonym och på frivillig basis. Vetenskapsrådet (2002) 

beskriver under informationskravet om vikten av att informera deltagaren kring 

individens medverkan i projektet. De beskriver även att den som intervjuas måste 

medverka frivilligt och vara medveten om att den kan avbryta intervjun när helst den 

vill, vilket eleverna blev informerade om i början av samtliga intervjuer. Under 

samtyckeskravet framkommer det att tillåtelse från föräldrar krävs för barn under 15 

år för att de ska få medverka i studien. Då eleverna i vår undersökning endast var 10-

12 år delades därför tillåtelseblanketter ut till varje elev. Under 

konfidentialitetskravet beskrivs att det ska vara omöjligt att identifiera dem som varit 

medverkande i studien. På grund av detta valde vi att inte benämna elever, skola eller 

kommun. Vid de tillfällen som namn förekommer är de därför fiktiva. 

Nyttjandekravet innebär att det insamlade materialet endast får användas i den studie 

det avser. På grund av detta förstördes det inspelade materialet efter transkriberingen.  

4.1.7 Metoddiskussion 

 
Eftersom vi valde att göra våra intervjuer var för sig, skulle eventuella felkällor 

kunna finnas på grund av olika tolkningar av elevernas svar. Men då vi under 

transkriberingen tillsammans gick igenom och tog del av samtliga intervjuer hävdar 
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vi dock att risken för feltolkningar minskade. Detta eftersom vi då också diskuterade 

och argumenterade kring elevernas tankar som de delgett oss. Samarbetet 

underlättade transkriberingen samt reducerade eventuella felkällor/feltolkningar. 

Under ett tillfälle blev en intervju avbryten då en elev öppnade dörren. Detta skulle 

kunna ses som ett störningsmoment, då Lantz (2007) beskriver att intervjuer bör ske i 

ett lugnt och avskilt rum för att unvdika avbrott och störningar vid 

intervjusituationen. Vi upplevde dock inte att detta blev ett störningsmoment. Vi 

skulle kunna ana ytterligare en eventuell felkälla om vi ser till det som Patel och 

Davidsson (2003) förespråkar. De förklarar att intervjuer bör utföras av personer som 

är kunniga i att intervjua, för att på så sätt kunna nå en så bra reliabilitet som möjligt.  

Detta anser vi oss själva inte vara, då vi är nybörjare inom ämnet. 

 

Som tidigare klargjorts använde vi oss av bandspelare istället för att anteckna under 

våra intervjuer. Detta för att kunna lägga all fokus på eleverna och samtalet och 

därmed unvika att de skulle känna sig stressade eller nervösa över vad vi antecknade. 

Att använda sig av bandspelare vid intervjusituationer påpekar Patel och Davidsson 

(2003) är ett bra hjälpmedel för att inte gå miste om någon information. Detta hade vi 

också i tankarna då vi valde vårt undersökningsinstrument. Med hjälp av 

bandspelaren hade vi under transkriberingen möjlighet att pausa bandet och spola 

tillbaka för att så noggrant som möjligt kunna undersöka vad eleverna hade sagt. Vi 

upplevde inte att eleverna blev nervösa av bandspelaren. 
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5 RESULTAT  

 

Nedan redovisas de kategorier som framkom under bearbetningen av materialet från 

intervjuerna. Kategorierna är uppdelade utifrån vad vi avsett att undersöka, det vill 

säga vad som är elevers tankar kring motivation samt vad som motiverar eleven. 

Kategoriseringen följer samma struktur som i bakgrundskapitlet och vi har därför 

delat upp resultatkapitlet i två avsnitt, nämligen motivationsformer och faktorer som 

påverkar motivationen. För att tydliggöra intervjucitaten benämns intervjuaren som I 

och eleverna som E1 alternativt E2.  

5.1 Motivationsformer 

 

I detta avsnitt klargörs vilka motivationsformer som motiverar eleverna. Vi har delat 

in stycket i två underrubriker, inre och yttre motivation samt manifest och latent 

motivation. Varje underrubrik är i sin tur kategoriserad utefter de framkomna 

resultaten.   

5.1.1 Inre och yttre motivation 
 

I denna kategori redovisar vi beskrivningar av inre och yttre motivation som eleverna 

sagt motiverar dem. Utefter deras svar har fyra underkategorier framkommit. Två av 

kategorierna beskriver den inre motivationen, vilka är kompisar och egna vinster, 

medan de två andra beskriver den yttre motivationen, nämligen belöning och tvång. 

 

Kompisar  

Alla elever som deltog i studien beskrev kompisar som en inre motivationskälla. 

Många ansåg sig gå till skolan för att få träffa sina kompisar medan andra såg dem 

som en lusthöjande faktor för lärandet. Några elever såg det även som en blandning 

mellan dem båda och beskriver det likt nedan.  

 
I: Skulle ni kunna berätta för mig varför ni går till skolan? 

E1: Det är kul och så får man träffa kompisar och lära sig något nytt. 

I: Kim, varför går du till skolan? 

E2: Man lär sig mycket och alla andra är här, man får en massa kompisar som 

man träffar samtidigt.     

 

Egna vinster 

Samtliga elever nämnde hur de såg egna vinster med sitt lärande, detta kunde vara 

möjligheten till framtida jobb, nya kunskaper för vuxenlivet samt stolthet och en inre 

tillfredsställelse. De beskrev hur de såg en mening med sitt lärande då de kommer att 

ha nytta av kunskapen i vardagliga situationer. Två elever beskrev sin inre 

motivation likt följande. 

 
E1: Ja och sen när man kommer hem från skolan känner man sig stolt.  

E2: Ja när man har lärt sig något nytt. 

E1: Precis. 

E2: Man kan vara nöjd med dagen. 

E1: Man lär sig ju mer och mer för varje dag och då kommer man ju närmre det 

man önskar sig ju.  
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Belöning  

Många elever benämnde belöning som en yttre motivationskälla. De beskrev att de 

”gav järnet” då de visste att de skulle belönas på något sätt efter sina 

arbetsprestationer. Belöningen kunde förekomma i olika former, så som 

klistermärken, gemensam aktivitet, tid för valfritt arbete. Två elever berättade hur 

klistermärken motiverade dem. 

 
E1: Det är kul med klistermärkena i matteboken. 

E2: Om man jobbar på så får man ju ett klistermärke ibland, och det vill ju 

många ha. 

I: Jobbar ni på extra mycket då? 

E1: Ja. 

E2: Ja. 

E1: Då jobbar man på extra mycket för det är som att få en guldstjärna och så 

känner man att man vill jobba lite till med det här. 

 

Två andra elever beskrev hur betydelsefullt berömmen från läraren var för att de 

skulle bli motiverade.  

 
I: Vad kan en lärare göra för att ni ska gör ett bra jobb?  

E1: Säga att man är duktig och så, ge beröm.  

E2: Säga att man kämpar bra, att man sköter sig. 

I: Varför är det så? 

E1: Man blir glad om någon säger att man är duktig. 

E2: Ja man blir glad.   

 

Tvång  

Den yttre motivationen visade sig bland två elever då de beskrev hur de kände ett 

tvång att gå till skolan. Senare visade det sig dock att även dessa elever såg ett syfte 

med sin skolgång.  

 
I: Vad är det som gör att ni går i skolan? 

E: Vi blir ju tvingade för att vi måste lära oss. 

I: Okej, men varför måste ni lära er då? 

E: För att kunna få en bra utbildning eller ett bra jobb. 

5.1.2 Latent och manifest motivation 
 

Denna del visar hur den latenta och manifesta motivationen framkom i elevernas 

svar. Inget utav eleverna visade på latent motivation och vi anser oss inte finna 

någon sådan i resultatet. Vi upptäckte däremot en faktor vid den manifesta 

motivationen, känsla. 

  

Känsla  

Två elever poängterade hur dagsformen kunde påverka deras motivation. Beroende 

på hur de kände sig var de olika motiverade. 

 
I: Finns det något annat som bidrar till att man känner att man inte är lika 

motiverad i ett ämne?  

E1: Man kan vara trött. 

E2: Det kanske är att man har bråkat med någon eller att man har det svårt 

hemma eller någonting.  
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Några elever ansåg även att lusten att lära bidrog till motivationsformen. De beskrev 

att de tyckte det var kul att lära sig nya saker, men på följdfrågan, varför? kunde de 

inte ge en motivering till sitt svar. De beskrev endast att det är bra med nya 

kunskaper.  
 

I: Varför tror du att man lär sig nya saker i skolan?  

E1: Det är bra för om man bara lär sig samma saker så är det tråkigt och man lär 

sig inte lika mycket.  

5.2 Faktorer som påverkar motivationen 

 

I detta avsnitt redovisar vi de faktorer som eleverna ansåg påverkade deras 

motivation. Avsnittet är indelat i tre underrubriker, lärmiljön, undervisningen och 

självbilden. Även här är varje underrubrik kategoriserad utefter resultatet. 

5.2.1 Lärmiljön 
 

I detta avsnitt redogörs för elevernas tankar kring lärmiljön och dess påverkan på 

motivationen. Utifrån data fann vi fem kategorier; jobba ensam, samarbeta, 

relationen lärare och elev, klassrumsklimat samt mottagare. 

 

Jobba ensam 

Några elever ansåg att det var mer motiverande att arbeta självständigt än i grupp. De 

belyste olika faktorer som fick dem att bilda denna uppfattning, nämligen fusk 

mellan eleverna, stökigt och pratigt, vilket de menar leder till 

koncentrationssvårigheter.  

 
I: Vilket arbetssätt gör så att ni jobbar på bäst och ger järnet? 

E1: Jag tror nästan det är ensamt, ensamt tycker jag. 

E2: Ja för annars blir det så pratigt. 

E1: Ja och då hinner man inte med. 

E2: Det är bara om man typ ska läsa ett stycke, då brukar det inte bli så pratigt, 

men ska man göra flera mattesidor ihop då blir det pratigt. 

I: Hur tänker du Robin? 

E1: Att man jobbar ensamt, för då får man lite mer lugn och ro och inte så 

mycket prat.  

 

Samarbeta 

De elever som medverkade i undersökningen belyste att det både fanns positiva och 

negativa sidor med att jobba i grupp. Fördelarna de fann var dels att det var lättare, 

roligare och därmed motiverande samt att de kunde lära varandra eller lära av 

varandra.   

 
E: Nu har vi nya platser i klassrummet och då sitter jag bredvid Johan som är 

väldigt bra på matten och han brukar hjälpa mig och när han behöver hjälp så 

hjälper jag honom tillbaka och då får man mer kontakt med människan.  

 

De beskrev hur de, genom att samarbeta med sina klasskamrater, blev mer motiverad 

till att göra ett bra jobb. 
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E: När man arbetar i grupp så måste man kämpa på och fixa till det och inte 

förstöra för alla andra i gruppen, så att jag inte ska förstöra för dom andra. 

Några utav dem som intervjuades beskrev även hur man kunde jobba i grupp men 

självständigt genom att hjälpa varandra. De menade att de, precis som läraren, kunde 

gå och hjälpa sina klasskompisar om de behövde hjälp.  

 

Relationen lärare-elev 

Fyra elever visade även hur lärarens relation till eleverna hade betydelse för deras 

motivation. De beskrev dels att läraren inte skulle skrika på dem eller säga negativa 

saker. De förklarade hur läraren skulle vara lagom sträng men samtidigt inte för hård. 

En elev beskrev hur relationen till läraren gjorde så den blev mer motiverad.   

 
I: Vad kan en lärare göra för att du verkligen ska vilja göra ett bra jobb och ge 

järnet? 

E: Hur ska man förklara, han ska vara med ute på rasterna så mycket som möjligt 

och inte bara gå till vissa, vara mycket bland alla andra, gå runt. Och vara mer, 

inte jättesträng, men tydlig och om det är någon som stökar så får han gå ut. 

Vissa säger ofta så här, sista chansen och sen när han har bränt den så fungerar 

det ändå inte. Och det ska inte fungera så, man ska vara bestämd och så. 

I: Du sa något som jag tyckte var intressant, nämligen att läraren skulle följa med 

ut på rasten, hur tänkte du då? 

E: Att man ska vara med så mycket som möjligt och lära känna barnen och så, 

veta lite hur de känner och så, så man lär känna varandra mer. 

 

Några beskrev hur läraren genom att vara glad och säga uppmuntrande saker fick 

dem att vilja ge järnet.  

 
I: Vad kan en lärare göra för att få dig att vilja ge järnet? 

E1: Den ska vara snäll, den ska hjälpa till om man behöver hjälp, den ska inte 

säga att det kommer gå dåligt för en. 

E2: Den ska såhär, peppa upp en eller så, kom igen nu! 

I: Okej, vad kan den mer göra? 

E1: Om en lärare såg att man var ledsen kom den fram och tröstade en, om man 

inte är så bra i ett ämne kan ju läraren komma fram och hjälpa till och säga att 

man kommer klara det. 

 

Många elever beskrev även att läraren måste vara tydlig vid genomgångarna, en elev 

beskrev följande. 

 
E: En lärare ska ju säga precis hur man kan göra, man ska ju inte ens behöva 

fråga sen igen. 

 

Klassrumsklimat 

Några elever beskrev även hur klassrumsklimatet påverkade deras motivation och 

koncentration. En del elever motiverades av att ha musik igång i bakgrunden medan 

andra ansåg det störande med ljud, så som småprat. De belyste även vikten av 

klassrumsplaceringen och vem de satt bredvid. Var denna person stökig och negativ 

smittade detta av sig på en själv enligt eleverna.  

 
I: Beskriv en riktigt tråkig lektion? Vad är det som gör den tråkig? 

E: Om det till exempel är två bänkar som sitter ihop och det är en som alltid 

tycker att det är negativt och alltid sitter och hackar på en hela tiden då blir det 

tråkigt för en själv med.   
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Mottagare 

Två elever beskrev hur en uppgift blev mycket roligare då det finns en mottagare. De 

beskrev en lektion då de fick redovisa och ta del av varandras egenskrivna texter 

samt färdigproducerade texter.  

 
I Skulle ni kunna beskriva en riktigt rolig lektion, vad är det som gör den rolig? 

E1: När man får berätta för andra klasser, när man får läsa upp en saga som man 

har skrivit själv. Det brukar vi få göra när vi har Sonja så brukar vi få läsa upp en 

saga som vi fått på papper så ska man öva på den och sen läsa upp det för 

klassen och sen brukar hon alltid låtsas att man heter något annat men att man 

har sett det själv och så. Det tycker jag är jätteroligt.  

5.2.2 Undervisningen 
 

Här beskriver vi elevernas uppfattningar kring vilka undervisningsformer som kan 

påverka deras motivation. Vi har delat upp svaren i tre kategorier utifrån innehållet. 

Kategorierna är variation, användbart och lagom utmanande.  

 

Variation  

Under intervjuerna framkom det även att majoriteten av eleverna ville ha mer 

variation för att bli motiverade eller för att hålla motivationen uppe. De förklarade 

hur de vid längre lektioner tröttnade på ämnet och att de därför ville ha kortare och 

fler lektioner istället. Eleverna beskrev även att de föredrog variation på 

lektionsuppgifterna. Även här kände de sig omotiverade om de jobbade med samma 

sak en längre tid. Som en lösning på detta föreslog två elever fler raster mellan 

lektionerna. En elev ansåg även att man borde ha lika många raster som lektioner för 

att hålla uppe motivationen.  

 
I: Kan ni beskriva en riktigt tråkig lektion? Vad är det som gör den tråkig? 

E: När man gör samma saker i engelskan, hon brukar ta en massa grejer många 

gånger trots att vi har fattat det. Så frågar hon ”har ni lärt er detta?” och vi bara 

”Jaaa”, ”Men då tar vi det en gång till”. Det tycker jag är långtråkigt. För man 

gör samma saker hela tiden typ. Det blir aldrig något nytt.  

 

En elev gav exempel på en matematiklektion där de hade fått använda sig av 

sandpåsar för att komma fram till en lösning på matematikproblemet. Det framgick 

tydligt att hon ville ha undervisningen mer kreativ. 

 
I: Om det är något som ni tycker är tråkigt i skolan, vad skulle kunna göra det 

bättre? 

E: Man skulle få använda saker mera, som till exempel sandpåsarna i matte. Det 

skulle bli ett kilo. Det är bra när man får använda sig av det istället för att bara 

sitta och räkna ihop talen. Göra mer istället för att bara sitta. 

 
Ytterligare en elev gav exempel på hur en lektion där eleverna fick vara mer kreativa 

motiverade henne för att lära på ett mer lustfyllt sätt. Det handlade också om att 

eleven kunde dra nytta av det hon hade lärt sig i skolan och utöva det i verkligheten.  

 

 
E: Vad kan en lärare göra för att ni verkligen ska göra ett bra jobb? 

E1: Hjälpa. 

E2: Att vi får göra saker, då blir det roligare också. När det är roligt är det nog 

lättare att lära sig också. Som ett exempel när vi var små fick vi samla ihop 
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tomma förpackningar och göra en affär och räkna, prova och handla. Så då 

gjorde vi ju någonting av det som vi hade lärt oss. 

 

Användbart  

Sju av eleverna beskrev även vikten av att det man gjorde i skolan var användbart i 

vardagen. De förklarade dels hur de hade olika matematikövningar för att lära sig hur 

det gick till vid ett köp. Tre elever tog även upp att de ansåg att engelska var roligt 

eftersom de kunde ha stor nytta av språket ifall de ville tala med någon som inte 

kunde svenska. 

 
I: Har ni någon gång känt att ni verkligen vill ge järnet för något? 

E1: Ja, engelska ifall man åker utomlands. 

I: Hur tänker du när du har engelska? Kämpar du på extra då och tänker ifall du 

ska utomlands? 

E1: Ja, och det ska jag också, till London. 

E2: I engelska också för när vi ska åka på semester. Då kan det vara kul att träffa 

någon även om den inte är svensk eller dansk eller norska så är det ganska roligt.  

 

Två av eleverna beskrev vikten av att kunna använda sakerna man gjorde i skolan 

hemma. De ansåg därför att träslöjden var rolig då de fick skapa saker som de senare 

kunde ha användning för. 

  
E1: Man får göra lite roligare saker och så känns det som, för innan fick vi bara 

göra lådor och små ljusstakar. 

E2: Det är kul att göra roliga saker. 

E1: Ja, det är roligt med saker som man kan ha hemma.  

  

Lagom utmanande 

Några av eleverna beskrev även hur uppgifterna som de jobbade med skulle vara 

lagom utmanande.  De beskrev hur lärandet inte var lustfyllt då de kände att 

uppgiften var för svår eller för lätt. En del av eleverna förklarade hur de tappade 

lusten om en uppgift var för svår samtidigt som några visade att de gav järnet just när 

det kändes utmanande.  

 
E: Att hålla i gång som på idrotten, att springa och hålla igång. Matte när man 

tänker mycket. Det ska inte vara för lätt eller för svårt, man ska kunna utmana 

sig själv.   

 

5.2.3 Självbilden 
 

I den sista underrubriken redogör vi för vad eleverna tänker kring sin kunskap 

kopplat till deras självbild. Utefter det framkom kategorin sambandet mellan 

kunskap och känsla. 

 

Samband mellan kunskap och känsla 

I vår kategori självbild kunde vi se ett samband mellan elevernas faktiska kunskap 

och deras känsla kring sin egen förmåga. Genom våra intervjuer framkom det att de 

ämnen som eleverna ansåg som lätta även var de ämnena de tyckte var roliga. Det 

visade sig även i de flesta fall att det som eleven tyckte var kul även var det eleven 

ansåg sig vara bäst på.  
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I: Finns det något ämne som du känner att du är mindre bra i? Och varför då? 

E1: Matte, jag är inte så bra i det, asså det går väl bra men det är tråkigt och jag 

har alltid haft lite problem med matte men det börjar gå bra. 

E2: Religionen, ibland är det jobbigt att skriva av så jag skriver inte jättelångt 

alls, men det går ganska bra ändå. 

I: Varför känner man sig inte så duktig då? 

E1: Det är tråkigt för att det är svårt, mest att det är svårt. 

E2: Det är svårt och tråkigt. 

 

Några elever beskrev även hur de ansåg att om något är tråkigt blir det svårt likaväl 

som att om det är svårt blir det tråkigt. De såg ett samband mellan sin egen 

motivation och sina prestationer i ämnet.   

 
I: Hur skulle ni beskriva en riktigt tråkig lektion? 

E1: Om man inte gillar något. 

E2: Om det är svårt. 

E1: Om det är tråkigt och så då kan men det inte, och om man inte kan det så 

tycker man det är tråkigt. 

E1: Om det är tråkigt så är det inte kul att göra det och då blir det tråkigt om man 

inte är bra på det. 

 

En elevs respons stack ut då han förklarade hur uppgifterna antingen skulle vara lätta 

eller jättesvåra för att en lektion skulle vara rolig. 

  
I: Vad gör alla lektioner roliga? 

E: Att det är lätt eller skitsvårt. 

5.3 Sammanfattning 

 

Undersökningen visade att alla elever som deltog var manifest motiverade. De elever 

som blev intervjuade var eniga om att de gick till skolan för att träffa kompisar och 

för att lära sig. Eleverna insåg själva att de måste lära sig nya saker i skolan för att 

kunna få en bra utbildning och ett bra jobb när de blir vuxna. De förstod också 

kopplingen mellan det som de lär sig i skolan och verkligheten. Att jobba 

tillsammans med en eller flera kompisar visade sig vara en inre motivationshöjande 

faktor för många, men det fanns andra elever som beskrev några komplikationer med 

att jobba tillsammans med en uppgift.  

 

Vi förstod genom intervjuerna att läraren har en mycket viktigt roll för att få eleverna 

motiverade. Många elever ansåg att lärarens inställning påverkade dem. Att det 

skulle vara lugnt och skönt i klassrummet och att läraren skulle få eleverna att 

koncentrera sig var också en viktig aspekt som de lyfte fram. Att få belöning var 

uppskattat enligt många elever och höjde movitationen 

 

För att få motivation till att lära och kunna hålla motivationen uppe krävs, enligt 

eleverna, en varierad undervisning. Ständigt återkommande arbetsuppgifter gör att de 

finner lektionen tråkig och tappar lusten och motivationen. Eleverna beskrev även 

hur en mottagare till deras arbete ökade deras motivation. 

 

Resultatet visade även att lagom utmanade uppgifter är en faktor som gör att 

eleverna blir mer motiverade. Även här såg vi att svaren skiljde sig åt. Flertalet 
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elever ansåg att det som är lätt är roligt och det som är svårt är tråkigt. Däremot 

beskrev några istället att det som är roligt är lätt och det som är tråkigt är svårt.  
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6 DISKUSSION 

 

I detta avsnitt kommer våra resultat att diskuteras och ställas i relation till 

bakgrunden. Diskussionsavsnittet består av samma kategorisering som tidigare i 

undersökningen. Avslutningsvis följer en kort sammanfattning samt förslag till 

vidare forskning.  

6.1 Motivationsformer 

 

Nedan diskuteras de motivationsformer som belysts i bakgrundskapitlet med de 

resultat vi funnit i studien.  

6.1.1 Inre och yttre motivation 
 

I vår undersökning framkom det att elever blev motiverade av både inre och yttre 

faktorer. Den vanligaste motivationsformen som visade sig i vår undersökning var 

dock yttre motivation, vilket även Deci och Ryan (2000) beskriver. De visar att 

samhällets krav minskar elevernas chanser till inre motivation vilket skulle kunna 

vara en orsak till vårt resultat. En annan förklaring kan eventuellt vara att det är 

enklare för oss att se den yttre motivationen då den är mer konkret medan den inre 

motivationen visar sig tydligast inom individen. En motivationskälla som visade sig 

hos alla medverkande elever var kompisarna. Detta kan ses som både en inre och 

yttre motivationskälla då det kan vara en inre glädje, samt en yttre belöning att få 

umgås med dem. Imsen (2006) beskriver att yttre motivation görs på grund av 

individens förhoppning om en belöning. Även vår undersökning visade samma 

resultat. Ett exempel på detta beskrev två elever när de förklarade hur de jobbade på 

extra i matematiken eftersom de hoppades på att få ett klistermärke. Andra beskrev 

att de gav järnet då de förväntade sig en annan sorts belöning i form av en gemensam 

aktivitet eller ett valfritt arbete. En fråga vi har ställt oss är om denna belöning är 

negativ eller om den även kan medföra något gott? Vi ifrågasätter hur djup 

kunskapen blir om eleven enbart lär sig med förhoppningen om en belöning. Vi anser 

att den yttre motivationen ofta kan uppfattas sämre än den inre motivationen. Efter 

den genomförda studien ställer vi oss däremot positiva till denna motivationsform då 

vårt resultat visade hur den motiverade eleverna. Kanske kan man använda den yttre 

motivationen som en ”morot” för att sedan väcka den inre motivationen? Viktigt är 

dock att inte enbart ge belöning när eleven har alla rätt utan istället när den har gjort 

ett bra arbete.  

 

Liknande Lundgren och Lökholms (2006) beskrivning på yttre motivation beskrev en 

elev att den gick till skolan eftersom den blev tvingad. Vi liknar detta med yttre 

påtryckningar för att skapa motivation hos individen. Hade inte den yttre 

motivationen funnits, det vill säga tvång från en förälder, hade eleven kanske inte 

gått till skolan, där det genom intervjun visade sig att eleven trivdes. Både Lundgren 

och Lökholm (2006) samt Imsen (2006) beskriver hur betyg kan vara en orsak till 

yttre motivation. I vår undersökning framkom det däremot att eleverna oftare kämpar 

på mer då de vill klara sig i vuxenlivet. Vid ett tillfälle förklarade en elev hur den 

ville ha bra betyg för att sedan kunna få ett bra jobb, så trots att betyg nämndes 

förekom det i koppling till framtida vinster. I detta exempel ser vi även hur inre och 

yttre motivation kan vävas samman och påverka varandra, vilket även Sanderoth 
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(2002) beskriver. Vi tänker då att den yttre motivationen, i form av betyg, skapar en 

inre motivation hos eleven, i form av glädjen kring framtida kunskaper. En 

diskussion som uppkommit under arbetets gång är däremot om tanken på framtida 

vinster, är en inre eller yttre motivation. Först tänkte vi oss den som inre motivation 

då det inte förekommer några yttre belöningar för elevernas arbete utan de jobbar på 

då de känner en inre glädje vid tanken om vuxenlivet. Senare insåg vi dock att en 

framtida vinst, till exempel ett jobb, kan klassas som en belöning, trots att den visar 

sig flera år framöver. Vi tänker oss den därför som både en inre och yttre 

motivationskälla. 

 

I vår undersökning fann vi dock olika tendenser på inre motivation som vi kopplar 

till Sanderoths (2002) avhandling, nämligen att några elever jobbade på eftersom de 

ville känna sig tillfreds och glada efter att ha gjort klart en uppgift i skolan. Det fanns 

då inga yttre belöningar utan en inre lust som drev dem till handling. Sanderoth 

(2002) beskriver även hur en individ kan försvinna in i en aktivitet och glömma bort 

sig själv. Detta fann vi inga tecken på i vår undersökning. Kanske kan det vara för 

abstrakt för eleverna att beskriva i ord och kanske hade vi sett mer av det om vi även 

använt oss av observationer i undersökningen.  

6.1.2 Latent och manifest motivation 
 

I vår undersökning anser vi oss ej finna några tecken på latent motivation. Som 

tidigare visats beskriver Revstedt (2002) latent motivation som vilande inom 

motivationen. Då motivationen visar sig på detta vis anser vi att det är mer eller 

mindre omöjligt för oss att genom intervjuer se om en elev är latent motiverad. 

Kanske är det förklaringen till varför vi inte funnit något tecken på 

motivationsformen. Däremot anser vi oss ha sett tecken på manifest motivation. 

Revstedt (2002) beskriver hur den manifesta motivationen syns hos individen då den 

påverkar personens val och handlingar. Ett exempel på detta blev väldigt tydligt hos 

en av eleverna som beskrev hur hon jobbade på då hon ville bli veterinär. Hon 

beskrev att hon redan nu ville ha mycket kunskap i ämnena så att hon i framtiden 

kunde välja sitt yrke. Därför valde hon att satsa extra hårt på ämnet biologi då hon 

ansåg det vara relevant för drömmen om att bli veterinär. Några elever beskrev även 

humör och känsla som en bidragande faktor till deras motivation, vilket vi ser som 

ett exempel på manifest motivation.  

6.2 Faktorer som påverkar motivationen  

 

I kommande avsnitt diskuteras studiens resultat med faktorer som påverkar 

motivationen, det vill säga lärmiljön, undervisningen och självbilden.  

6.2.1 Lärmiljön 
 

De elever som deltog i undersökningen hade en delad åsikt kring samlärande. Några 

ansåg att de blev mer motiverade av att arbeta i grupp medan andra ansåg sig mer 

motiverade vid självständigt arbete. Både Glasser (1996) och PISA-underslkningen 

(Skolverket, 2004) belyser hur motiverade elever kan påverka sina icke motiverade 

klasskamrater positivt. Ett liknande exempel beskrev en av eleverna under 

intervjuerna då hon berättade hur hon kunde motivera sin bänkkompis. Var han inte 

motiverad kunde hon få honom att bli det genom att säga positiva saker och ”peppa” 
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honom. Hon var därför väl medveten om hur hennes motivation kunde sprida sig till 

andra i klassen. En fråga som vi diskuterat under arbetets gång är även om denna 

spridning även kan ha en negativ effekt. Vi funderade nämligen på om omotiverade 

elever kunde göra så att deras klasskompisar blev omotiverade. Genom intervjuerna 

framkom ett exempel då en elev beskrev hur han inte kände någon lust till att arbeta 

när en klasskompis hela tiden satt och sa negativa saker bredvid honom. Detta skulle 

man kunna se som ett tecken på att negativ motivation kan sprida sig mellan 

eleverna. Vi ställer oss däremot frågan om man kanske får ta det onda med det goda 

och hoppas på en positiv spridning av motivationen. Många av eleverna beskrev hur 

de själva kunde hjälpa sina klasskamrater med de uppgifter som de ansåg var svåra. 

De gav då exempel på Peer tutoring, vilket Williams (2001) beskriver. Hon förklarar 

hur en elev som sitter inne med en kunskap kan förmedla den vidare till en 

klasskompis. Eleverna la även vikt vid att inte ge sina klasskompisar svaren utan 

istället förklara hur man gjorde. En elev förklarade att man ibland kunde hjälpa en 

annan klasskompis genom att förklara hur man själv tänkte. Liknande beskriver 

Dysthe (1995) det då hon förklarar hur ett samspel mellan eleverna kan leda till att 

de delar med sig utav sina strukturer.  

 

Genom intervjuerna framkom olika exempel på lärmiljöer. Eleverna talade mycket 

om den fysiska miljön då de beskrev vilket samtalsklimat de föredrog. En annan elev 

beskrev den sociala lärmiljön då hon förklarade hur hon blev mer motiverad till att 

skriva när hon fick läsa upp sin berättelse för någon. Att det bör finnas en mottagare 

till elevernas egenskrivna texter är en karaktäristisk del av en A-miljö (Skolverket, 

1999). Utifrån vad eleverna berättade såg vi även att A-miljön var den lärmiljön som 

eleverna uppskattade mest. De blev motiverade när det förekom en dialog i 

klassrummet, både mellan varandra samt mellan dem och läraren. Två faktorer som 

eventuellt motsäger detta är däremot att eleverna samtidigt ville ha det väldigt tyst i 

klassrummet samt att några av dem föredrog eget arbete. Vi funderade på ifall de 

båda faktorerna passade in i en A-miljö eller om de istället var mer likt en B-miljö 

eller C-miljö. Diskussionen kring hur strikt gränsen mellan de olika miljöerna var 

dragen kom då upp. Eventuellt är det svårt att säga att en lärmiljö är en A-miljö och 

att en annan är en B-miljö. Kanske kan en lärmiljö bestå utav alla tre miljöerna eller 

kanske man behöver fler miljöer att välja mellan. Vore det bättre att ha A-Ö miljöer? 

Själva ser vi det som tillräckligt med tre stycken, men tror däremot att man ska vara 

vaksam när det gäller att sätta namn på en lärmiljö då den kan variera och uppfattas 

olika utifrån vem man frågar.  

6.2.2 Undervisningen 
 

I vår undersökning nämde eleverna ett antal faktorer i undervisningen som påverkar 

deras motivation till att lära, många av eleverna beskrev hur viktigt det är med 

variation i undervsiningen. De tyckte att lektioner som var långa och enformiga ofta 

också var tråkiga, vilket i sin tur ledde till att de blev omotiverade. Vi kunde även se 

en efterfrågan hos eleverna att få jobba på olika sätt och med olika sinnen för att göra 

lärandet mer lustfyllt. Precis detta beskriver också Sanderoth (2002) genom att 

poängtera att skolan bör ta hänsyn till elevernas många och olika förmågor och låta 

undervisningen rikta sig mot olika sinnen för att på så sätt skapa variation i 

undervisningen. Med detta resultat och i relation till tidigare forskning kom vi fram 

till ett alternativt undervisningssätt som vi lärare skulle kunna använda oss av. 

Tanken som väcktes hos oss var att elever skulle kunna delas in i olika sorters 
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undervisningsgrupper utefter det undervsningssätt som de föredrog. Detta skulle 

kunna baseras på den vetskap som finns om att alla elever lär olika, vilket även vår 

undersökning visar. Dessa argument stärks ytterligare då Skolverket (2003) visar att 

arbetsuppgifter som ständigt är återkommande och som inte utmanar eleverna 

minskar motivationen hos eleverna och visar på att varierad undervisning stärker 

elevernas motivation då de inte upplever att undervisningen är enformig. Vidare 

redovisar Skolverket (2003) att lagom utmanade uppgifter åt eleverna krävs för att de 

ska kunna känna lust och motivation samt för att få möjligheten att glädjas åt sitt 

lyckande. Eleverna i vår undersökning nämnde ingenting om att de fick mer 

motivation om de känt att de lyckats med en uppgift. Dock poängterade en del elever 

att uppgifterna inte fick vara för lätta och inte för svåra medan någon elev påpekade 

att uppgifterna ska vara antingen lätta eller jättesvåra. Vi kan då anta att uppgifter 

som är ”jättesvåra” och utmanande gör att eleven i vår undersökning får mer 

motivation till att lyckas lösa uppgiften. Skolverket (2003) nämner även att 

uppgifterna ska utmana eleverna utifrån deras egen nivå genom individanpassad 

undervisning. Eleverna i vår undervisning nämner inget om individanpassad 

undervisning, men detta kan tyda på att begreppet inte är välkänt för dem. Vi kan 

däremot förstå utifrån elevernas svar på intervjufrågorna att de efterfrågar lagom 

utmanande uppgifter och att det i sin tur faktiskt innebär att det krävs en 

invdividanpassad undervisning för att nå ökad motivation hos eleverna.  

 

Många av eleverna som vi intervjuat ansåg att det de lär sig i skolan är viktigt för att 

de ska kunna få en bra framtid. De nämnde då att det var viktigt att gå i skolan för att 

kunna få en bra utbildning och ett bra jobb. De tyckte också att kunskapen de får lära 

sig i skolan är viktig då de måste använda sig av den i vardagliga situationer som till 

exempel då de går och handlar i affären. Dysthe (2003) beskriver att många elever 

tappar motivation om de inte ser sambandet mellan det de lär sig i skolan och 

verkligheten. Vidare poängterar Pramling Samuelsson och Mårdsjö (1997) att 

eleverna måste kunna relatera sin kunskap till sin egen erfarenhetsvärld för att 

lärandet ska kännas meningsfullt. Även Elmeroth m.fl. (2006) beskriver vikten av att 

eleverna känner meningsfullhet för att bli motiverade inför ett skolarbetet. Allt detta 

ser vi att eleverna efterfrågar då de förklarar att de lär sig för att klara sig i det 

verkliga livet, de ser alltså sambandet mellan lärandet i skolan och verkligheten. 

Pramling Samuelsson och Mårdsjö (1997) beskriver vikten av att eleverna måste 

förstå varför de bör kunna det som ska läras. I vår undersökning var det ingen elev 

som poängterade att de ville ha en förklaring till varför de ska lära sig. Däremot 

kunde vi se att de hade kunskap kring varför de skulle gå i skolan och lära sig då de 

vid flertalet gånger visade att de såg ett samband mellan kunskapen från skolan och 

verkligheten. 

 

6.2.3 Självbilden 
 

Eleverna måste förstå vad de lär sig för att kunna få motivation till att lära. Då 

eleverna kan känna att de lyckas och förstår påverkas lusten till att lära positivt 

förklarar Skolverket (2003). Detta kan vi se tydligt i vår undersökning då någon elev 

poängterar att uppgifterna antingen bör vara lätta eller jättesvåra, detta innebär att 

eleven tycker om att bli utmanad och längtar efter att få känna ett lyckande. Detta 

kan vi också likna med Taubes (2007) beskrivning av hur elevens självbild påverkars 

av onda och goda cirklar. Då eleven känner ett lyckande faller han/hon in i en god 
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cirkel, vilket ökar motivationen hos eleven. De elever vi intervjuade förstärkte vår tro 

på huruvida elevens självbild påverkade lärandet. Vi kunde tydligt se att det fanns ett 

samband mellan elevernas egen självbild och deras tillit till att lära. Detta yttrade sig 

genom att vi i vår undersökning kunde se att elever som vi uppfattade hade god tillit 

till sin egen förmåga också sökte mer utmaning i undervisningen. Skolverket (2003) 

förklarar att elever med god tillit till sin egen förmåga och som också har god 

självbild vågar att ta sig an utmaningar. Lärarens uppdrag är att utmana eleverna 

samt att ge beröm för att stärka deras självbild beskriver Elmeroth m.fl. (2006). Detta 

kunde vi se i vår studie då flera elever underströk vikten av lärarens engagemang, 

uppmuntran och beröm till eleverna. I vår undersökning framgick det att eleverna 

blev mer motiverade till att lära då de fick positiv feedback av läraren. En fråga vi 

ställde oss var hur elever med god självbild men med för lite feedback från läraren, 

utvecklas i sitt lärande och i sin självbild. Fortsätter eleven att tro på sig själv eller 

påverkar lärarens brist på feedback eleven så pass mycket att eleven sänker sin 

självbild? 

 

 Swalander (2006) beskriver en big-fish-little-pond effekt, alltså, effekten av att vara 

en stor fisk i en liten damm. Swalander förklarar vidare att denna effekt existerar om 

elever med hög prestationsförmåga i högpresterande grupper har lägre självbild än 

elever med hög prestationsförmåga i lågpresterande grupper. Vilket även gäller hos 

elever med låg prestationsförmåga från lågpresterande grupper men som har högre 

självbild än eleverna med låg prestationsförmåga från högpresterande grupper. I vår 

undersökning kunde vi inte se något samband med detta. Att vi inte kunde se något 

resultat av detta, anser vi är för att vi inte hade tillgång till och inte heller hade till 

avsikt att jämföra elevernas preastationsförmåga i relation till självbilden.  

 

Pramling Samuelsson och Mårdsjö (1997) beskriver hur självbilden hos elever som 

har fått ta del av sin egen utveckling stärks och blir mer positiv. De förklarar att detta 

är en viktigt faktor för inlärandet och uppmanar lärare att låta eleverna själva 

tydliggöra och konkretisera sin utveckling. Detta låter bra i teorin men vi ställer oss 

tveksamma till detta i praktiken. I vår undersökning framkom att elever anser att en 

bra lärare är en lärare som förklarar på ett sätt som gör att eleverna inte behöver fråga 

igen. Frågan är då om detsamma gäller vid elevernas utveckling? Kanske vill de inte 

veta hur deras utveckling förändras utan de vill kanske bara veta att den gör det.  

 

PISA-undersökningen (Skolverket, 2004) visar att elever som presterar bra inte 

nödvändigtvis presterar bra på grund av att de är motiverade eller har en bra 

självbild. Däremot visar den att elever blir motiverade och får en bättre självbild i 

och med att de presterar bra. Skolverket (2003) visar på samma sak och förklarar att 

när eleverna kan känna att de lyckas och förstår en uppgift påverkas lusten till att lära 

positivt och att känslan av att lyckas med någonting i skolarbetet är starkt 

motiverande.  

 

 

6.3 Sammanfattning 

 

Syftet med denna studie var att undersöka elevers tankar kring motivation samt hur 

olika faktorer motiverar dem. Den motivationsform som visade sig vanligast hos 

eleverna var yttre motivation. Däremot belyste alla elever hur viktigt det var med 
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klasskamrater för att de skulle känna lust till att lära. Inga tecken på latent motivation 

framkom, däremot beskrevs humör och känsla som en form av manifest motivation.  

 

Det förekom en delad åsikt kring vilken lärmiljö som var mest motiverande. Några 

föredrog en lugn och tyst miljö där man arbetade självständigt medan andra blev mer 

motiverande av ett samlärande där en dialog förekom. Undersökningen visade 

däremot att eleverna föredrog en blandning mellan en A- och B-miljö i 

undervisningen.   

 

Studien visade att eleverna föredrog att få arbeta med kroppens olika sinnen och på 

ett varierat arbetssätt. De belyste även vikten av ett meningsskapande i sitt lärande 

och ville tydligt se en koppling mellan sin kunskap och verkligheten. Eleverna 

beskrev hur lärarens positiva feedback ökade deras motivation.  

 

Eleverna poängterade att deras uppgifter i skolan antingen bör vara lätta eller 

jättesvåra då de längtade efter en utmaning och känslan av att lyckas och att det i sin 

tur motiverade dem till lärande. Undersökningen visade även att elever med god tillit 

till sin egen förmåga var de som sökte mer utmanande uppgifter.  

 

6.3.1 Förslag till vidare forskning  
 

Ett förslag till vidare forskning inom detta område skulle kunna vara att jämföra 

elevers tankar kring sin egen förmåga och deras faktiska förmåga. Detta genom att 

intervjua elever och sedan jämföra svaren med deras studieresultat. Ett annat förslag 

hade kunnat vara att jämföra likheter och skillnader mellan könen samt hur 

motivationen skiljer sig år mellan olika åldrar.  
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BILAGA 1 
 

Hej! 

 

Vi heter Malin och Rebecca och läser vår sista termin på Lärarprogrammet på 

Linneuniversitetet. Vi har tidigare haft kontakt med ert barns klass då vi gjorde vår 

sista praktik där och är välkända ansikten för dem. Vi ska nu börja skriva vårt 

examensarbete som handlar om barns uppfattningar kring motivation. För att få reda 

på detta behöver vi intervjua ett antal elever och undrar därför om vi kan få din 

tillåtelse att intervjua ditt barn. Intervjun är frivillig och eleven har möjlighet att 

avbryta den när som helst. Ditt barn kommer även att vara anonym i undersökningen 

och det är endast vi två som har tillgång till de färdiga intervjuerna.  

 

Har ni några frågor kan ni kontakta oss på något utav följande nummer/mailadress: 

 

Malin Gustafson 07xx-xxxxxx   mg22xx@student.lnu.se  

Rebecca Thörnblad 07xx-xxxxxx   rt22xx@student.lnu.se  

 

 

Jag godkänner att mitt/vårt barn intervjuas             JA              NEJ 

 

Elevens underskrift: 

 

______________________________________________ 

 

 

Målsmans underskrift: 

 

______________________________________________ 
 

 

Lämnas till klassföreståndare senast den 

 

Tack för hjälpen! 

 

Mvh  

Malin och Rebecca 
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         BILAGA 2 
MOTIVATION (Inre och Yttre) 

 

Hur tycker du det är att gå i skolan? 

Berätta! 

 

Skulle du kunna berätta om vad det är som gör att du går till skolan? 

Berätta! 

Varför är det så? 

 

Varför tror du att man lär sig nya saker i skolan? 

Berätta! 

 

Hur tycker du det är att lära sig? 

Berätta! 

Varför tror du att du tycker så? 

 

(Om de svarat att de inte vill/det är tråkigt kan man fortsätta med att fråga om vad 

som skulle kunna få dem att tycka det är kul att lära sig) 

 

Vad skulle kunna få dig att tycka att det är kul att lära? 

Berätta! 

 

Har du någon gång verkligen känt att du vill ”ge järnet” för något i skolan? 

Berätta! 

Ge exempel! 

Varför var det så? 

 

SAMLÄRANDE & ARBETSSÄTT  

 

Skulle du kunna berätta om det finns något sätt ni jobbar på i skolan som gör att du 

verkligen vill ”ge järnet”? (självständigt/samarbete/annat) 

Berätta! 

Kan du ge ett exempel på en sådan situation? 

Varför var det så? 

 

Vad kan en lärare göra för att du verkligen skall göra ett bra jobb? 

Berätta! 

Ge exempel! 

Varför är det så? 

 

Skulle du kunna beskriva en riktigt rolig lektion?  

 Vad är det som gör den rolig? 

 

Skulle du kunna beskriva en tråkig lektion?  

 Vad är det som gör att den blir tråkig? 

SJÄLVFÖRTROENDE 

 

Hur går det för dig i skolan? 

Berätta! 
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Varför tror du att det är så? 

 

I vilket ämne ger du ”järnet” mest i? 

Berätta! 

Varför? 

 

Finns det något ämne du känner dig riktigt duktig i? 

Varför? 

 

Finns det något ämne som du känner att du är mindre bra i? 

Varför? 

 

Vad är roligast av allt i skolan? 

Berätta! 

Varför? 

 
 


